Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Předmět žádosti:
Povinnému subjektu byla doručena žádost, jejímž prostřednictvím se na subjekt obrátil žadatel se
svou žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Ve své žádosti požadoval:
- seznam všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitel účtu,
- darovací smlouvu (naskenovanou) uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb., kde je územně
samosprávný celek dárce, jedná se o smlouvu, která byla uzavřena jako poslední.
Poskytnuté informace:
Aktivní bankovní účty: Česká spořitelna1801718359/0800 a ČNB 94-315811/0710
Sken darovací smlouvy přiložen

V Cholině dne 21. 11 . 2016
Pavla Bezová, starostka obce

Darovací smlouva
uzavřená dle ustanoveni

2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Obec Cholina
Cholina 52, 783 22 Cholina
ič: 00299006
Zastoupená: Pavlou Bezovou, starostkou
Bankovní spojení: 1801718359/0800
(dále jen „dárce“)
a

r

S.K.A.M. OLOMOUC
Dlouhá 50
772 00 Olomouc
IČ: 6626303
Zastoupený: Ing. Jiřim Kohlíčkem, tajemníkem klubu
Bankovní spojení: 86-6877140267/0100
(dále jen ‚.obdarovaný“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu,

1.

2.

I.

2.

I.
Na základě této darovací smlouvy dárce obdarovanému do vlastnictví 2 500 Kč, slovy: Dvatisice
pět set korun českých, jako finanční dar a obdarovaný tento finanční dar (dále jen „dar“) přijímá.

Obdarovaný se zavazuje tento finanční dar použít na ceny a propagace akce XIX. HANÁCKÉ
OKRUH
H.
Finanční dar dle Čl. I. této smlouvy se dárce zavazuje poskytnout převodem na účet obdarovaného
uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu této
smlouvy s tím, že dnem poskytnutí je den odepsání finančního daru z účtu dárce.
Obdarovaný se zavazuje poskytnout dárci kopii dokladu prokazující nákup zboží uvedeného
v bodu 2. Čl I.

1.

lIL
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném zněni.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

3.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky.

4.

Smluvní strany prohlašuji, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se
zákonem Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5.

Tato smlouvaje sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží I vyhotoveni.

.ĺC

VCholinědne
Za dárce:

V Olomouci dne

.11

Za obdarovaného:

(
J

Pavla Bezová, stka

Ing. Jiří Kohlíček, tajemnik
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